SHRNUTÍ ČINNOSTI ARCHIVU LADISLAVA HEJDÁNKA, Z. S. (2011–2016)
Datum oficiálního založení spolku: 11. 5. 2011
Elektronický archiv a bibliografie Hejdánkových textů: Byly vytvořeny webové stránky
www.hejdanek.eu, které zpřístupňují dosud získané a digitalizované Hejdánkovy texty (studie, články,
přednášky, rozhovory, tzv. myšlenkové deníky), z většiny již převedené do textové podoby, a průběžně
doplňovanou bibliografii Hejdánkových prací.
Licenční smlouva na dílo Ladislava Hejdánka: Byla podepsána v Písku 3. října 2012. Archiv LvH má
podle ní výhradní licenci na užívání Hejdánkova autorského díla: textů, zvukových nahrávek,
videonahrávek a fotografií. Archiv může poskytovat licence pro publikování třetím osobám; Ladislavu
Hejdánkovi nebo jeho dědicům se podle smlouvy vyplatí 15 % ze zisku.
Hejdánkovy písemnosti z bytu v Radhošťské ulici: 17. září 2014 byly přestěhovány z Radhošťské do
Knihovny Václava Havla, knihy a periodika byly vytříděny a uloženy do knihovních regálů v KVH.
21. října 2014 byly ostatní písemnosti převezeny do Archivu Univerzity Karlovy, kde jsou na základě
darovací smlouvy mezi Ladislavem Hejdánkem a AUK uloženy ve fondu č. 194 „Hejdánek Ladislav“
(jde zejména rukopisy a strojopisy textů, životopisné dokumenty, fotografie apod.). Fond po fázi
prvního hrubého utřídění obsahuje 115 archivních kartonů a 39 kartoték. Hejdánkovy knihy byly
z Knihovny Václava Havla, která se jich nakonec rozhodla vzdát, na jaře 2016 přestěhovány provizorně
do Ústavu pro studium totalitních režimů.
Audio a videonahrávky: Byly digitalizovány filmové pásy z bytu v Radhošťské; zejména v průběhu roku
2015 byly digitalizovány nahrávky na kazetách z Hejdánkových bytových seminářů, z přednášek z FF
a ETF UK, z různých rozhovorů s přáteli (několik stovek kazet).
Účast na publikacích:
Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost, ed. Jan Hron (2009)
Co je dnes zapotřebí: výbor z myšlenkových deníků z let 1988–1989, ed. Václav Tollar (2012)
Nepředmětné výzvy české filosofie: k myšlení Ladislava Hejdánka – podíl na sborníku (2013)
Členové spolku:
Václav Dostál (od 3. 11. 2011)
Jiří Gruntorád (od 14. 5. 2012)
† Aleš Havlíček (od 3. 11. 2011)
Tomáš Hermann (od 3. 11. 2011)
Jan Hron (od 11. 5. 2011)
Barbora Hronová (od 11. 5. 2011)
Ivan Landa (od 3. 11. 2011)
Václav Němec (od 19. 11. 2012)
Barbora Řebíková (od 3. 11. 2011)
Adam Šůra (od 19. 11. 2012)
Václav Tollar (od 11. 5. 2011)

Výbor spolku (zvolen 3. 11. 2011):
Tomáš Hermann
Jan Hron
Barbora Hronová
Ivan Landa
Václav Tollar
Dosavadní schůze spolku:
3. 11. 2011 – úvodní setkání (Knihovna Václava Havla)
14. 5. 2012 (Přírodovědecká fakulta UK)
19. 11. 2012 (Knihovna Václava Havla)
28. 3. 2013 (Knihovna Václava Havla)
29. 5. 2014 (Knihovna Václava Havla)
5. 10. 2015 (Ústav pro studium totalitních režimů)
14. 12. 2016 (Libri prohibiti)
Další možná agenda pro ALH:
zpracování Hejdánkova fondu v AUK a sepsání podrobného inventáře
digitalizace vybraných částí fondu z AUK
přepis a redakce zatím nezpracovaných Hejdánkových rukopisů
přepis audionahrávek (z bytových seminářů a přednášek po r. 1989)
utřídění a katalogizace Hejdánkových knih (cca 7 000 svazků)
fundraising, propagace…

